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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 
W KONTEKŚCIE POLITYKI SPÓJNOŚCI

Wsparcie pomocowe dostępne w ramach funduszy europejskich jest obecnie naj-
ważniejszym, a często również niezbędnym źródłem współfi nansowania większości 
projektów i przedsięwzięć podejmowanych przez władze samorządowe, sektor pry-
watny oraz instytucje tzw. sektora pozarządowego na obszarach wiejskich w Polsce. 
Przejście ze „starej” perspektywy budżetowej UE do nowego okresu programowa-
nia 2007-2013 wiązało się ze zmianą wielu elementów systemu unijnego wsparcia, 
w szczególności w zakresie głównych celów polityki regionalnej UE, jak i jej instru-
mentarium w postaci głównych funduszy pomocowych91. 

Zagadnienie polityki spójności dominuje w ofi cjalnych tekstach i dokumentach 
dotyczących wsparcia pomocowego UE, jak i wypowiedziach polityków i ekspertów 
- co zrozumiałe patrząc na ilość dostępnych dla Polski środków (67 mld euro w per-
spektywie fi nansowej 2007-2013) w ramach tej właśnie polityki. Polityka spójności 
społeczno-gospodarczej wraz z istniejącymi w jej ramach funduszami jest podstawo-
wym instrumentem w dążeniu do osiągnięcia spójności w ramach całej Unii Euro-
pejskiej – wyrażanej najczęściej stopniem zróżnicowania w poziomie PKB per capita, 
bezrobocia oraz szeroko rozumianej jakości życia. Warto przypomnieć, że zasadni-
czym zadaniem tej polityki jest przemieszczanie środków fi nansowych z regionów 
bogatszych do regionów o słabszych gospodarkach, które bez tej pomocy nie byłyby 
w stanie dorównać do średniego poziomu rozwoju gospodarczego w UE. Niestety 
zagadnienie polityki spójności jest najczęściej prezentowane zupełnie odrębnie 
bez szerszego kontekstu całości pomocy strukturalnej (w tym m.in. wspólnej polityki 
rolnej - rozwoju obszarów wiejskich oraz wspólnej polityki rybackiej).

W zatwierdzonym w lipcu 2006 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii Europej-
skiej pakiecie 5-ciu rozporządzeń, stanowiących instrumentarium wdrażania nowej 
polityki spójności na lata 2007-201392 oprócz przeformułowania głównych celów tej 
polityki (CEL 1 – dążenie do konwergencji państw członkowskich i regionów; CEL 2 
– konkurencyjność regionalna i zwiększenie zatrudnienia; CEL 3 – europejska współ-
praca terytorialna) zdecydowano o koncentracji i swego rodzaju uproszczeniu działa-
nia poszczególnych funduszy pomocowych. Aby zapewnić lepszą spójność interwencji 
poszczególnych funduszy, Fundusz Spójności został zintegrowany z programowaniem 
pomocy strukturalnej w ramach Funduszy Strukturalnych. Natomiast poza politykę spój-
ności wyłączono (do osobnych funduszy) dotychczasowe instrumenty fi nansujące rozwój 

91 Więcej na ten temat w publikacji F.Helbig, W.Magryś „Instrumenty Polityki Strukturalnej w Polsce w latach 
2007-2013 – kompendium informacji dla samorządów lokalnych”, Śląski Związek Gmin i Powiatów, 2007.

92 Rozporządzenia Rady (WE) nr: 1083/2006; 1080/2006; 1081/2006; 1084/2006; 1082/2006.
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obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa: w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – 
do Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)93 
oraz w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej – do Europejskiego Funduszu Rybołówstwa 
(EFR). Zatem fundusze, które udzielać będą pomocy w ramach nowej polityki spójności 
2007-2013 ograniczają się do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójności, a główny fundusz 
wspierający rozwój obszarów wiejskich, tj. EFRROW pozostaje poza tą polityką. 

Już obecnie – po dwóch latach aktualnej perspektywy budżetowej 2007-2013 – 
nie brakuje głosów podważających zasadność ww. rozwiązania, ponieważ dość mało 
uzasadnione wydaje się rozpatrywanie rozwoju regionalnego, dotyczącego przecież 
również obszarów wiejskich odrębnie w ramach polityki spójności i odrębnie w kon-
tekście polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. 

Podsumowując wątek instrumentarium wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
w najbliższych latach można stwierdzić, że znalazł się on na styku trzech dużych 
polityk i trzech dużych programów pomocowych obejmujących perspektywę 
do 2015 r., tj.: Regionalnych Programów Operacyjnych, koncentrujących się głównie 
na większych projektach inwestycyjnych w infrastrukturze technicznej i społecznej, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nastawionego na poprawę konkurencyjności 
rolnictwa, ochronę środowiska i poprawę jakości życia oraz Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, ukierunkowanego głównie na rozwój zasobów ludzkich94. 

Niepokojące jest często spotykane utożsamianie polityki spójności wyłącz-
nie z rozwojem dużych ośrodków miejskich czy metropolii, co znajduje swój wyraz 
w coraz częściej pojawiającej się w mediach wizji Polski jako kraju wyłącznie miej-
skiego, czy metropolitarnego, co jest „patrzeniem” stosunkowo ubogim i na pewno 
mocno kontrowersyjnym. Jak zauważa B. Fedyszak-Radziejowska95 zamożność państw, 
narodów i społeczeństw poznaje się nie po wystroju głównych ulic stolicy i największych 
miast, lecz przejeżdżając przez wsie i małe miasteczka. Bogactwo miast i ubóstwo wsi 
nie świadczą dobrze ani o państwie, ani o społeczeństwie, które na takie dystanse się 
godzi. Wewnętrzna polska polityka dwóch prędkości, jaką można zaobserwować w nie-
których publicznych wypowiedziach – jedna dla miast i aglomeracji, druga dla wsi – wydaje 
się być dużym zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju kraju, również w kontekście 
głównego postulatu polityki spójności, tj. wyrównywania wewnętrznych dysproporcji spo-
łeczno-gospodarczych między regionami państw UE. Problem ten nabiera szczególnego 
znaczenia w realiach województwa śląskiego, którego dużą część zajmuje duża aglome-
racja górnośląska, ale w którym przecież obszary wiejskie nie pozostają bez znaczenia, 
gdyż stanowią ok. 854 tys. ha powierzchni i żyje na nich blisko 1 mln ludności.

Współczesny rozwój obszarów wiejskich jest pojęciem złożonym, obejmującym 
wiele płaszczyzn życia społeczno-gospodarczego, wpływających na standard i jakość 

93 W wyniku utworzenia EFRROW nastąpiło połączenie dotychczasowych instrumentów fi nansowych 
rozwoju obszarów wiejskich, realizowanych w latach 2004-2006 w dwóch programach: Planie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich” w jeden spójny program.

94 Ze względu na relatywnie niewielkie wsparcie fi nansowe pominięto instrument wspólnej polityki rybackiej.
95 B. Fedyszak-Radziejowska „Odnowa wsi – proces rozwoju czy pojedynczy projekt”, artykuł na III Ogól-

nopolskim Kongresie Odnowy Wsi, 30 maja 2009 r., Podlesice (województwo śląskie).
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życia mieszkańców wsi. Obecnie obszary wiejskie nie są już postrzegane wyłącznie przez 
pryzmat problemów rolnictwa, dostrzega się również ich inne bardzo istotne funkcje, takie 
jak: zachowanie środowiska naturalnego, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego, miejsce 
do wypoczynku, uprawiania turystyki czy coraz częściej - zamieszkania. Według M. Kło-
dzińskiego96 owa wielofunkcyjność obszarów wiejskich jest silnie związana z rozwojem 
lokalnym, przedsiębiorczością, planowaniem strategicznym, dywersyfi kacją rolnictwa, roz-
wojem infrastruktury etc. Okres ostatnich kilku lat w Polsce zarówno poprzez liczne dzia-
łania mające zmniejszać stopniowo dystans rozwojowy do „starych” krajów członkow-
skich UE, jak i prace naukowo-badawcze prowadzone w tym obszarze, wyraźne wskazały 
na dwa kluczowe elementy warunkujące rozwój współczesnych obszarów wiejskich. 
K. Heffner97 określa je jako gospodarczą dywersyfi kację obszarów wiejskich, związaną 
z przemianami strukturalnymi i nie mniej istotną aktywizację społeczności lokalnych, która 
zmierza do wzmocnienia kapitału ludzkiego i przede wszystkim kapitału społecznego 
na obszarach wiejskich. Inni autorzy określają to jako konieczność współdziałania „wspar-
cia zewnętrznego” (środków fi nansowych na twarde inwestycje, transfer tzw. know-how) 
z aktywnością społeczności lokalnych, zdolnych do tworzenia stabilnych instytucji zarzą-
dzającymi kierunkami przemian (samorząd, organizacje pozarządowe etc.).

Tymczasem niestety jeszcze w wielu gminach o charakterze wiejskim nie dostrzega się 
znaczenia czynnika kapitału społecznego dla tempa i jakości rozwoju lokalnego. Rosz-
czeniowa optyka podejścia do rozwoju, według której jedynym warunkiem zaistnienia 
jakichkolwiek pozytywnych zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej jest napływ 
dużej ilości środków fi nansowych ciągle znajduje wielu zwolenników, zarówno wśród 
decydentów publicznych, jak i samych mieszkańców wsi. Utrudnia to naturalne przejście 
„polskiej wsi” do bardziej rozwiniętych faz rozwoju współczesnych obszarów wiejskich, 
obserwowanych w niektórych zachodnich krajach Unii Europejskiej98, tj. w szczególności 
do najbardziej rozwiniętej fazy trzeciej, akcentującej istotne znaczenie czynników społecz-
nych w rozwoju, tj. zachęcania społeczności lokalnych, aby same dokonywały oceny sytu-
acji społeczno-ekonomicznej swych miejscowości i proponowały program ich rozwoju, 
bez oczekiwania na decyzje odgórne. Apele o takie podejście wśród środowisk samo-
rządowych są często traktowane z pewnym przymrużeniem oka, jednak - coraz większa 
liczba włodarzy gmin, w coraz większym natłoku zdań zaczyna dostrzegać potrzebę 
i szansę dalszego i lepszego jakościowo rozwoju gmin w społeczeństwie obywatelskim, 
aktywnie uczestniczącym w planowaniu i wdrażaniu lokalnych przedsięwzięć.

W województwie śląskim, które ciągle jeszcze do końca nie uporało się z utrwalo-
nymi przez wiele lat negatywnymi skojarzeniami przemysłowego wizerunku obszary 
wiejskie (pomimo ekonomicznie dominującego znaczenia miast skupionych w obrębie 
aglomeracji górnośląskiej) odgrywają istotne znaczenie, jednak ich potencjał wydaje 
się być jeszcze nie do końca wykorzystywany. Województwo charakteryzuje się śred-

96 M. Kłodziński, Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy. W: Wieś i rolnictwo w okresie trans-
formacji systemowej. Red. L. Klank.  IRWiR PAN, Warszawa 1995.

97 K. Heffner, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Defi nicje – Uwarunkowania – Zależ-
ności – Czynniki – Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich. W: Zróżnicowanie 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. 
Red. A. Rosner. IRWiR PAN, Warszawa 2007.

98 Scharakteryzowanych przez M.Kłodzińskiego, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich 
i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa 2006.
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nimi w skali kraju warunkami glebowymi i niezłymi klimatycznymi dla rozwoju rol-
nictwa, choć znaczne zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ogranicza celo-
wość rozwoju tego sektora w znacznej części województwa (region charakteryzuje 
się najniższym w kraju udziałem rolnictwa w wartości dodanej brutto – na poziomie 
ok. 1%)99. Obszary Beskidów Śląskiego i Żywieckiego oraz Północnej części Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej zaliczane są do najciekawszych przyrodniczo obszarów połu-
dniowej Polski. Coraz lepsze warunki do krótkiego wypoczynku i uprawiania turystyki 
weekendowej zaczynają powstawać w zachodniej części województwa począwszy 
od ziemi raciborskiej, przez powiat gliwicki, tarnogórski, aż do ziemi lublinieckiej. 

Produkty i usługi generowane na obszarach wiejskich regionu potencjalnie mogą 
liczyć na blisko 4 milionową grupę odbiorców aglomeracji górnośląskiej i w tym tkwią 
ogromne możliwości dla rozwoju tych obszarów w kontekście zmniejszającej się ilość 
miejsc pracy w rolnictwie oraz braku widocznych perspektyw jego dalszego rozwoju 
(co jest ciągle jednym z głównych powodów wyjazdów w poszukiwaniu pracy do krajów 
Europy Zachodniej). Statystyczny odpływ mieszkańców śląskich wsi częściowo rekompen-
suje niesłabnący trend osiedlania się bardziej zamożnych mieszkańców miast aglomeracji, 
którzy niekiedy nie są zainteresowani asymilacją z lokalnymi społecznościami wiejskimi, 
podczas gdy w innych przypadkach stanowią trzon wielu grup liderskich, stanowiących 
o kształtowaniu rozwoju i jakości życia na wsi. Właśnie ta grupa nowych mieszkańców 
wsi może być „emisariuszem” potrzeb mieszkańców miast w kontekście nowej jakości 
i oferty usług oferowanych przez obszary wiejskie regionu mieszkańcom aglomeracji.

Potencjał możliwości związanych z tworzeniem miejsc pracy poza rolnictwem 
nie jest jedynym antidotum na rozwiązanie problemów, z którymi borykają się współczesne 
obszary wiejskie jednak - szczególnie w realiach „mało rolniczego” województwa śląskiego 
– mógłby on stanowić istotną szansę rozwojową, zakładając że jednym z głównych celów 
rozwoju tych obszarów byłoby kreowanie wysokiej jakości oferty obszarów wiejskich, 
czy to w zakresie krótkotrwałego spędzania wolnego czasu, turystyki, rekreacji, imprez 
kulturalnych, dostarczania ekologicznej żywności i tradycyjnych produktów kulinarnych, 
czy też w zakresie bardziej długoterminowym, tj. ciekawej pracy i zamieszkiwania. Przy-
jęcie takiego celu rozwojowego na poziomie regionu wymagałoby porzucenia miejskich 
wzorców tzw. paradygmatu modernizacji, jaki ukształtował się w działaniach na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich w czasach industrialnych100, który przejawia się tym, iż wzrost 
gospodarczy i wzrost standardów cywilizacyjnych na wsi często odbywa się kosztem zatra-
cenia wiejskiej specyfi ki, zubożenia zasobu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oka-
leczenia krajobrazu, generowania konfl iktów przestrzennych, zawężając potencjalne moż-
liwości przyszłego rozwoju tych obszarów. Wg. R. Wilczyńskiego konieczna jest zmiana 
paradygmatu modernizacji polskich obszarów wiejskich na paradygmat ich rewitalizacji, 
co oznacza kompleksową odnowę poszczególnych wsi i ochronę ich najcenniejszych 
walorów w połączeniu z transferem nowoczesnych usług i rozwiązań, zapewniających 
wysokie standardy życia. Oznacza to porzucenie obserwowanej w wielu miejscach ten-
dencji do umiastawiania wsi, tj. narzucania miejskich wzorców osadnictwa, architektury, 
wypoczynku i rekreacji, rozwiązywania problemów społecznych, charakteru więzi między-

99 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
100 Szerzej o tym pisze R. Wilczyński, artykuł „Jak rozwijać obszary wiejskie, aby przeciwdziałać ich kryzysowi 

urbanistycznemu i architektonicznemu”, konferencja „Krajobraz wsi współczesnej”, Kamień Śląski 2009.
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ludzkich i kultury, która zatraca lokalną tożsamość obszarów wiejskich, czyniąc je mało 
atrakcyjnymi nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim samych mieszkańców.

 Analizując atrakcyjność obszarów wiejskich pod kątem jej głównych wymiarów, 
scharakteryzowanych przez ww. autora, tj. standardu życia (głównie infrastruk-
tura techniczna i społeczna), jakość życia (np. poczucie wspólnoty, relacje sąsiedz-
kie, oferta kulturalna, poczucie bezpieczeństwa), bytu (rozstrzygnięcia planistyczne, 
możliwości zarobkowania) i tożsamości wsi oraz wartości życia wiejskiego (tra-
dycje, obyczaje, styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i przyrodni-
czy, lokalna kuchnia, lokalne zawody), należy zauważyć, że jedynie standardy życia 
na wsi i w pewnym stopniu zapewnianie warunków bytu mieszkańcom to obszary 
dominującej roli Państwa i samorządów terytorialnych, podczas gdy za jakość życia 
oraz lokalną tożsamość wsi i tradycyjne wartości życia wiejskiego odpowiadają 
w zdecydowanie większym stopniu sami mieszkańcy. Odpowiadają jeżeli powszech-
nie odczuwają potrzebę poprawiania jakości życia czy ochrony lokalnej tożsamości. 
Niestety w licznych badaniach dotyczących mechanizmów rozwoju społeczno-gospo-
darczego zaobserwowano prawidłowość, według której wzbudzenie procesów zmian 
następuje nie w momencie obiektywnej potrzeby zaistnienia pożądanej zmiany, 
ale dopiero z chwilą jej powszechnego uświadomienia. Stąd na większe zmiany 
w wielu regionach trzeba będzie jeszcze poczekać.

Województwo śląskie należy do wyróżniających się w kraju regionów, w których 
od kilku lat z powodzeniem realizowane są oddolne programy wsparcia rozwoju 
obszarów wiejskich, którego głównym animatorem są społeczności lokalne, tj. dzia-
łania na rzecz odnowy wsi oraz podejścia LEADER. Niestety ich skala w odniesieniu 
do całego regionu jest wciąż relatywnie niewielka (jak w odnowie wsi) lub jeszcze mało 
zaawansowana (jak w podejściu LEADER). Najważniejszą kwestią z punktu widzenia 
dalszego rozwoju tych programów, w szczególności programu odnowy wsi wydaje 
się być dalsze konsekwentne rozwijanie systemu instrumentów wsparcia (szkolenio-
wych, organizacyjnych i fi nansowych) na poziomie regionu, jak i poszczególnych gmin, 
jak również promocja tych społeczności wiejskich, które odniosły sukces, aby mogły być 
rozpoznawalnym, dobrym przykładem i inspiracją dla innych. Nieocenione w pozytywnym 
oddziaływaniu na okoliczne obszary wiejskie mogłoby się również okazać wprowadzenie 
mechanizmów preferencji dla najbardziej aktywnych lub innowacyjnych sołectw i spo-
łeczności w dostępie do środków fi nansowych dystrybuowanych na poziomie regionu, 
co byłoby alternatywą dla rozdzielanych prawie wyłącznie w oparciu o mierzalne, niezbyt 
zachęcające do działania kryteria, stosowane w sektorowych programach wsparcia. 

Jak wobec tego mógłby wyglądać rozwój obszarów wiejskich w kontekście polityki 
spójności w województwie śląskim? Analizując ww. 3 główne cele polityki spójności 
można pokusić się o następujące propozycje. 

Konwergencja w województwie śląskim w odniesieniu do obszarów wiejskich 
mogłaby oznaczać dążenie do wyrównania standardów i jakości życia w poszczegól-
nych subregionach województwa, w których ciągle widoczne są różnice, wynikające 
w dużej mierze z faktu okupowania tych obszarów przez trzech różnych zaborców. 
Dominująca rola w tym zadaniu – o charakterze raczej wyłącznie interwencyjnym – 
należałaby do samorządu terytorialnego szczebla regionalnego.
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Konkurencyjność regionalna obszarów wiejskich i zwiększenie zatrudnienia może 
się odbywać zarówno przez rozwój istniejących form rolnictwa, w których wojewódz-
two śląskie ma ponadregionalne znaczenie (np. uprawa warzyw), jak i poprzez rozwój 
pozarolniczych działalności, zwiększających atrakcyjność wsi dla mieszkańców aglo-
meracji, głównie w zakresie jakości życia, ekologicznej żywności, produktów lokal-
nych, tożsamości i wartości życia wiejskiego – kontynuacja pozytywnych doświadczeń 
Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego oraz pilotażowych działań w pro-
gramie LEADER. Dużą rolę w tym zadaniu mogłyby odegrać również służby doradz-
twa rolniczego, o ile zakres ich usług w większym stopniu obejmowałby pozarolnicze 
formy aktywności na wsi. 

Z kolei europejska współpraca terytorialna pomiędzy społecznościami obszarów 
wiejskich będzie mogła być intensywnie rozwijana dzięki projektom współpracy, które 
są przewidziane w lokalnych strategiach rozwoju Lokalnych Grup Działania w podej-
ściu LEADER (które obejmuje blisko 90% obszarów wiejskich w regionie), wspieranym 
w województwie śląskim przez środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Kluczowe dla ich powodzenia będzie wcześniejsze dokładne rozpozna-
nie obszarów ewentualnej współpracy między społecznościami wiejskimi, aby realiza-
cja tych projektów oprócz niewątpliwych walorów poznawania innych części Europy 
skutkowała również nawiązywaniem trwałych partnerstw na rzecz rozwiązywania 
istotnych, lokalnych problemów społecznych (np. niewielkiego zaangażowania ludzi 
młodych w działania na rzecz rozwoju wsi, niskiej świadomości w zakresie ochrony 
środowiska, zatracania wspólnoty wiejskiej, starzenia się społeczeństwa) lub rozwija-
niem projektów na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Podsumowując powyższe rozważania nad rozwojem obszarów wiejskich w kontek-
ście polityki spójności warto wymienić najważniejsze wyzwania tego rozwoju w woje-
wództwie śląskim w nadchodzących latach. Część z nich została zawarta w stanowi-
sku101 III Ogólnopolskiego Kongresu Odnowy Wsi, który miał miejsce w województwie 
śląskim w maju 2009 r.

Zrównoważony rozwój na obszarach wiejskich może się dokonywać wyłącznie 
wówczas, gdy zostanie nawiązane partnerstwo „miasto-wieś”. Koncepcja zrówno-
ważonego rozwoju wymaga bowiem całościowego i długoterminowego podejścia 
do rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i prze-
strzennych, wywoływanych przez procesy urbanizacji. Brak dotychczas koncepcji 
kształtowania relacji między obszarami zurbanizowanymi a terenami wiejskimi pro-
wadzi do pogłębiania się nierównowagi w poziomie ich rozwoju – obszary zurbani-
zowane rozwijają się kosztem wiejskiego otoczenia. Pilnego przemyślenia i wdrożenia 
w polskich regionach (szczególnie najbardziej zurbanizowanych, w tym w szczegól-
ności w województwie śląskim) wymaga koncepcja budowania relacji „miasto-wieś” 
na zasadach równorzędności jako warunku harmonijnego rozwoju przestrzennego, 
społecznego i ekonomicznego. 

Drugim zasadniczym wyzwaniem mającym wpływ na zachowanie społecznej i eko-
nomicznej żywotności obszarów wiejskich oprócz ochrony tożsamości wsi i tradycyjnych 

101 Autorzy projektu stanowiska przedłożonego pod obrady Kongresu – F. Morski, R. Wilczyński, 
W. Magryś.
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wartości życia wiejskiego wydają się być działania na rzecz uruchomienia, a następnie 
wspierania pokładów ludzkiej przedsiębiorczości na wsi, jako czynnika zapewniają-
cego generowanie trwałych procesów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy 
oraz „godność życia” na wsi, likwidującego patologie i postawy roszczeniowe, przyczy-
niającego się do wzmocnienia poczucia wartości i związania z obszarami wiejskimi.

Kolejnym wyzwaniem – o charakterze bardziej metodologicznym – jest planowa-
nie rozwoju zgodnie z regułami planowania strategicznego, w oparciu o sprecyzowaną 
wizje rozwoju, z szerszym udziałem społeczności lokalnych zarówno w fazie opracowy-
wania, jak i późniejszego wdrażania strategii rozwoju oraz konsekwentne realizowa-
nie tych strategii, uwzględniające konieczność szybkiego reagowania na zachodzące 
zmiany społeczno-gospodarcze. Konsekwentna polityka rozwoju lokalnego w myśl sfor-
mułowanej strategii daje szansę na dużo lepsze efekty, bardziej zintegrowane, bardziej 
racjonalne i przede wszystkim trwalsze, niż w sytuacji podejmowania rozproszonych 
działań, warunkowanych dostępnymi w danym momencie możliwościami wsparcia, 
np. w postaci programów pomocowych, co niestety było słabą stroną polityk rozwoju 
wielu gmin wiejskich w pierwszych latach korzystania z unijnej pomocy.

Z kolei bardzo istotnym wyzwaniem w odniesieniu do przyszłej perspektywy 
fi nansowej lat 2014-2020 jest pełniejsze zharmonizowanie celów i instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej z Polityką Spójności i polityką regionalną na poziomie Unii 
Europejskiej, na poziomie Państwa, poszczególnych regionów oraz gmin. Szcze-
gólnie istotne jest podporządkowanie przyszłej polityki wobec wsi orientacji, która 
akcentuje działania oddolne, planowanie rozwoju wsi przez mieszkańców, skutecznie 
budujące jakość kapitału społecznego i ludzkiego, przyczyniając się jednocześnie do 
rozwoju dobrowolnych relacji sieciowych o charakterze regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym. Orientacja ta (w której ramach mieści się zarówno odnowa wsi, 
jak i działania typu LEADER) pozwoli na dalszy rozwój obszarów wiejskich, uniezależ-
niony w większym stopniu od dostępności wsparcia pomocowego, którego transfer 
do Polski w pewnym momencie się przecież zakończy.


